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Grodków 2006 
I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO O 

CHARAKTERZE BIBLIOTERAPEUTYCZNYM  

 
 
 Wiek szkolny jest tym okresem rozwojowym, w którym dzieci zdobywają podstawy wiedzy 

mające istotne znaczenie dla ich dalszego funkcjonowania w roli ucznia oraz osoby dorosłej. W tym 

okresie życia dzieci rozwijają umiejętności współdziałania w grupie, zaspokajanie własnych potrzeb, 

pełnienia różnych ról społecznych, czyli tego wszystkiego, co jest nie zbędne do prawidłowego 

funkcjonowania w społeczności. 

 

II. CELE OGÓLNE PROGRAMU 

 

 Głównym celem jest przygotowanie uczniów do tego, by lepiej radzili sobie z rozwiązywaniem 

problemów, lepiej rozumieli siebie i swoje uczucia, a poprzez zabawę nauczyli się współpracy oraz 

dostrzegania i szanowania odmienności innych osób.  

 Podczas zajęć dzieci będą uczyć się rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć własnych i 

cudzych. Uczyć się też będą tolerancji i otwartości wobec innych ludzi. Będą podnosić swoją wartość, 

odkrywając swoje mocne strony. 

 Ćwiczenia skonstruowane są tak, aby dzieci kształciły umiejętność mówienia o sobie, o 

przeżywanych emocjach oraz potrafiły szukać wsparcia w sytuacjach kryzysowych. 

 Program ten mam za zadanie wspomagać prawidłowy rozwój i kształtować osobowość dziecka. 

 

III. CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 

 

• budzenie aktywności i wytrwałości w pokonywaniu trudności życiowych, 

• kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,  

• kształcenie umiejętności wyrażania emocji i uczuć w różnej formie, 

• kształtowanie postawy opiekuńczej w stosunku do pokrzywdzonych, 

• uczenie tolerancji, 

• kształtowanie nawyków czytania „ku radości”, „dla poprawienia nastroju”, 

• kształtowanie emocjonalnego stosunku do bohaterów książek, 

• rozwijanie wyobraźni uczniów, inspirowanej tekstem literackim. 

 

 



 

 

 

IV. TREŚĆ PROGRAMU 

 Skutki nie panowania nad własnymi emocjami (złość, lęk, gniew, strach itp.) powodują tworzenie 

się barier między ludźmi i potęgują konflikty. 

 Program profilaktyczno – wychowawczy kładzie nacisk na wspieranie emocjonalno – społecznego 

rozwoju dziecka. 

 Zajęcia poświęcone będą kształtowaniu umiejętności obcowania z ludźmi, dostrzegania i 

szanowania potrzeb otoczenia, tolerancji, rozumienia swoich i cudzych uczuć. 

Program obejmuje 11 tematów: 

1. Poznajemy się. 

2. Szukam przyjaciela. 

3. Wesołe miasto. 

4. Dobra rada księżyca. 

5. Agresywny niedźwiadek. 

6. Nowy brat. 

7. Jak zajączek przestał się bać? 

8. Strachy na lachy. 

9. Strach ma wielkie oczy. 

10. Bajkowe spotkanie. 

11. Rozterki Wróżki. 

Zajęcia oparte będą na literaturze dla dzieci: krótkie opowiadania, bajki, wiersze. Towarzyszyć im 

będzie odpowiednio dobrana muzyka: relaksująca i wyciszająca lub żywa i skoczna.  

 

V. METODY PRACY 

 Na zajęciach wykorzystywane będą metody aktywizujące, umożliwiające uczniom podejmowanie 

różnorodnych działań zakończonych konkretnym wytworem: wypowiedziami, plakatami, scenkami 

dramowymi, listą zapisanych pomysłów, itp. 

 Wspólne zadania będą wymuszać współpracę, rozmowę, wymianę poglądów. Wspólne rozmowy, 

gry i tańce będą pomagać przełamywać bariery, poznać się, oswoić, lepiej zrozumieć swoje emocje, 

pozbyć się lęków i stać się mniej anonimowym.  

 Na skuteczność metod aktywizujących będą wpływać poniżej przedstawione podstawowe zasady: 

• zaangażowanie prowadzącego; 

• porządek w grupie; 

• organizacja przestrzeni; 

• dostosowanie metod do możliwości intelektualnych uczestników. 



 

 

 

Dla powodzenia prowadzonego programu będzie włączona praca pedagoga i bibliotekarza.  

VI. REALIZACJA PROGRAMU 

 

 Prowadząc zajęcia z uczniami proponowane techniki będą uwzględniały ich zainteresowania i 

możliwości. Gdy dzieci będą znużone to wprowadzone będą zabawy ruchowe lub ruchowo – muzyczne. 

Przerywnikiem będą tańce integracyjne (Wydawnictwo KLANZA). Wykorzystywane będą płyty z 

nagraniami muzyki relaksacyjnej i odgłosów przyrody. Spotkania pozbawione będą całkowicie 

rywalizacji, aby dać szansę słabym i nie śmiałym uczniom.  

Program realizowany będzie przez okres trzech lat. Ewaluacja programu będzie dokonywana pod koniec  

roku szkolnego. 
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